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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρόν οδηγός είναι το πέμπτο πνευματικό προϊόν του ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο «Ένα σετ
δεξιοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης ενηλίκων για την προώθηση της απασχολησιμότητας» (An Adult
Digital Education Skills Kit to Foster Employability ‐ DESK) με κωδικό 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819.
Ο σκοπός του σχεδίου DESK είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να υποστηρίξουν τους ενήλικες
μαθητές στη βελτίωση / ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, παρουσιάζει τη
δύναμη των εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕπΠ) για την ενίσχυση των παραπάνω
δεξιοτήτων. Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια του ερευνητικού σταδίου του σχεδίου, η εισαγωγή
της τεχνολογίας της ΕπΠ στη διαδικασία της μάθησης οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των
εκπαιδευομένων, η οποία, με τη σειρά της, συμβάλει στη διατήρηση των νεοαποκτηθεισών
δεξιοτήτων και γνώσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Τα παραδοτέα του σχεδίου έχουν χωριστεί σε πέντε διακριτά πνευματικά προϊόντα συνδεδεμένα
μεταξύ τους που οδηγούν στην δημιουργία της Ψηφιακής Εργαλειοθήκης. Αυτά είναι:
Πνευματικό Προϊόν 1: Ανασκόπηση της κατάστασης της Εκπαίδευσης σε σχέση με τη χρήση της
Επαυξημένης Πραγματικότητας
Πνευματικό Προϊόν 2: Πρόγραμμα μαθημάτων ψηφιακής εκπαίδευσης ενηλίκων
Πνευματικό Προϊόν 3: Μελέτες περιπτώσεων Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων
Πνευματικό Προϊόν 4: Εργαλειοθήκη DESK
Πνευματικό Προϊόν 5: Διαδικτυακός οδηγός χρήσης της Εργαλειοθήκης του DESK
Ο διαδικτυακός οδηγός συμπληρώνει τα τέσσερα πρώτα πνευματικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο του σχεδίου και είναι μια προσπάθεια παροχής χρήσιμου υλικού προς τους
εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους οργανισμούς κ.λπ. προκειμένου να είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν το μάθημα DESK.
Αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε μέρη:





Περιγραφή του μαθήματος DESK: Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τη δομή
του προγράμματος σπουδών και τη δομή των ενοτήτων του μαθήματος DESK.
Περιγραφή της εργαλειοθήκης DESK: Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τους
πόρους που περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη καθώς και για τον τρόπο εγγραφής στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Πώς να ενεργοποιήσετε περιεχόμενο Επαυξημένης Πραγματικότητας: Σε αυτή την ενότητα
θα μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της Επαυξημένης
Πραγματικότητας που περιλαμβάνεται στο μάθημα DESK.
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Χρήσιμες πληροφορίες για την προσπέλαση του μαθήματος DESK: Σε αυτή την ενότητα
παρουσιάζονται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της μελέτης του
μαθήματος DESK.
Μεταφορά της πρακτικής της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε άλλους τομείς της
εκπαίδευσης: Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο ένας εκπαιδευτής / εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει την πρακτική της
Επαυξημένης Πραγματικότητας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας / μαθήματός του.
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Περιγραφή του μαθήματος DESK

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν
διεισδύσει σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής ζωής. Σε αυτό
το πλαίσιο, ο ψηφιακός γραμματισμός έχει καταστεί απαραίτητο
προσόν για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία της
γνώσης. Περιλαμβάνει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να
χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών και υπηρεσίες δικτύωσης για πρόσβαση, ανάκτηση,
δημιουργία, επεξεργασία, ενσωμάτωση, κοινή χρήση και
αξιολόγηση πληροφοριών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων
και, τέλος, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Ομάδα στόχος

Τι είναι οι
ψηφιακές
δεξιότητες;
Οι ψηφιακές
δεξιότητες ορίζονται
ως ένα εύρος
ικανοτήτων χρήσης
ψηφιακών συσκευών
και εφαρμογών
επικοινωνίας και
δικτύων για την
πρόσβαση και
διαχείριση
πληροφοριών.

Το μάθημα DESK απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές ενηλίκων έτσι
ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις
απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες όσο και στους ενήλικες που
επιθυμούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για απόκτηση
en.unesco.org
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Εργαλειοθήκη DESK εστιάζει στο να
δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν βασικές
ψηφιακές δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στους σύγχρονους χώρους εργασίας και
διαμορφώνουν τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη.

Δομή του προγράμματος μαθημάτων
Το μάθημα DESK αποτελείται από επτά διαφορετικές και ανεξάρτητες ενότητες οι οποίες
αναπτύχθηκαν με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το σταδίου της έρευνας κατά την
υλοποίηση των Πνευματικών Προϊόντων 1 και 2.
Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες του μαθήματος DESK είναι:
Ενότητα του
προγράμματος
μαθήματος
1. Εισαγωγή

2. Ψηφιακές
διεπαφές χρήστη

Περιγραφή της Ενότητας
Αυτή η ενότητα βοηθά τους
ενήλικες να κατανοήσουν τη
σημασία των ψηφιακών
δεξιοτήτων και επίσης
παρουσιάζει το περιεχόμενο
του προγράμματος μαθήματων
DESK.
Αυτή η ενότητα παρέχει έναν
οδηγό για τις διαφορετικές

Θέμα

Εκτιμώμενη
Διάρκεια

1. Ορισμός των ψηφιακών
δεξιοτήτων
2. Ψηφιακός γραμματισμός στους
χώρους εργασίας
3. Πληροφορίες για το πρόγραμμα
μαθημάτων DESK

2 ώρες θεωρία

1. Εισαγωγή στις διαφορετικές
διεπαφές χρήστη

12 ώρες
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ψηφιακές διεπαφές χρήστη
που διατίθενται σε διάφορες
ηλεκτρονικές συσκευές
σήμερα.

3. Επεξεργασία
δεδομένων

4. Ψηφιακή
επικοινωνία

5. Ψηφιακή
δημιουργία
περιεχομένου

6. Ψηφιακή
ασφάλεια
πληροφοριών

7. Εισαγωγή στην
επαυξημένη
πραγματικότητα

Ο σκοπός αυτής της ενότητας
είναι να βοηθήσει τους
εκπαιδευόμενους να
εντοπίσουν, να ανακτήσουν
ψηφιακά δεδομένα και να
αξιολογήσουν το περιεχόμενό
τους. Περιλαμβάνεται επίσης ο
τρόπος αποθήκευσης,
διαχείρισης και οργάνωσης
ψηφιακών δεδομένων.
Αυτή η ενότητα καλύπτει τα
διάφορα μέσα βασικής
ψηφιακής επικοινωνίας και
συνεργασίας.

Ο σκοπός αυτής της ενότητας
είναι να καλύψει τους
διαφορετικούς τρόπους για το
πώς μπορεί κανείς να
δημιουργήσει και να χειριστεί
βασικό ψηφιακό περιεχόμενο.
Ο σκοπός αυτής της ενότητας
είναι να καλύψει ορισμένες
από τις απειλές στον ψηφιακό
κόσμο και επίσης να ορίσει
ποια είναι τα προσωπικά
δεδομένα και πώς να τα
προστατεύσουμε. Επιπλέον,
περιλαμβάνονται ζητήματα
σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα των ψηφιακών
πληροφοριών.
Σε αυτή την ενότητα γίνεται
μια εισαγωγή στην
Επαυξημένη Πραγματικότητα
(ΕπΠ): ορισμός, έννοιες,
εφαρμογές υλικού και
λογισμικού.

2. Τύποι διεπαφών χρήστη και τα
πεδία εφαρμογής τους
3. Κύρια στοιχεία των διεπαφών
χρήστη
4. Παραδείγματα συχνά
χρησιμοποιούμενων διεπαφών
χρήστη
5. Οδηγίες προς ενήλικες για την
χρήση διεπαφών χρήστη
1. Πώς να χρησιμοποιήσετε τις
μηχανές αναζήτησης για να βρείτε
πληροφορίες
2. Πώς να αξιολογήσετε την
αξιοπιστία των διαδικτυακών
πληροφοριών
3. Πώς να ταξινομήσετε τις
πληροφορίες με μεθοδικό τρόπο
χρησιμοποιώντας αρχεία και
φακέλους
1. Εισαγωγή στην ψηφιακή
επικοινωνία
2. Κοινά εργαλεία ψηφιακής
επικοινωνίας
3. Κανόνες διαδικτυακής
επικοινωνίας (Netiquette)
1. Χρήση βασικών πακέτων για τη
δημιουργία περιεχομένου
2. Χρήση βασικών λειτουργιών
επεξεργασίας
3. Οδηγίες για τη δημιουργία
περιεχομένου
1. Απειλές στον ψηφιακό κόσμο
2. Προσωπικά δεδομένα
3. Πνευματικά δικαιώματα
ψηφιακών πληροφοριών – Άδειες
Creative Commons (CC)

1. Θεμελιώδεις έννοιες της ΕπΠ
2. Εξοπλισμός / υλικό της ΕπΠ
3. Λογισμικό / εφαρμογές ΕπΠ
4. Πώς να αναπτύξετε εφαρμογές
ΕπΠ

(8 ώρες θεωρία και 4
ώρες πρακτική)

12 ώρες
(8 ώρες θεωρία και 4
ώρες πρακτική)

12 ώρες
(8 ώρες θεωρία και 4
ώρες πρακτική)

12 ώρες
(8 ώρες θεωρία και 4
ώρες πρακτική)

6 ώρες
(6 ώρες θεωρία)

12 ώρες
(8 ώρες θεωρία και 4
ώρες πρακτική)

Το μάθημα DESK έχει σχεδιαστεί για αρχάριους χωρίς προηγούμενες γνώσεις στον τομέα. Έχοντας
ολοκληρώσει το μάθημα DESK, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές
δεξιότητές τους στο επίπεδο «Έμπειρος χρήστης» στην ενότητα 2, στο επίπεδο «Ανεξάρτητος
χρήστης» στις ενότητες 3‐5 και στο επίπεδο «Βασικός χρήστης» στις ενότητες 6 και 7, σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων (EU‐Digital Competencies).
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Κάθε ενότητα του μαθήματος DESK έχει αναπτυχθεί σε μία παρουσίαση PowerPoint. Όλες οι
ενότητες του μαθήματος DESK έχουν την ίδια δομή όπως φαίνεται παρακάτω.

Κάθε ενότητα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που παρουσιάζεται στην πρώτη διαφάνεια, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Οι στόχοι της ενότητας και η εκτιμώμενη διάρκεια παρουσιάζονται στην τρίτη διαφάνεια όπως
φαίνεται παρακάτω.
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Κάθε ενότητα αναπτύσσεται σε διάφορα θέματα που παρουσιάζονται στην τέταρτη διαφάνεια,
όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε ενότητας συμβάλλει στην ανάδειξη του θέματος. Κάθε ενότητα
περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους. Η πρόοδος της
μάθησης διασφαλίζεται μέσω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων, όπου οι
μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους.
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Στο τέλος παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της ενότητας.

Σε κάθε ενότητα προτείνεται εκπαιδευτικό υλικό για περαιτέρω µελέτη.

Η δομή του εκπαιδευτικού υλικού και οι προτεινόμενες δραστηριότητες στοχεύουν να βοηθήσουν
τους εκπαιδευτές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους, προσαρμόζοντας την
διαδικασία μάθησης στις προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτές μπορούν να επιλέξουν το «μονοπάτι» που ταιριάζει καλύτερα στους εκπαιδευόμενους.
Η θεωρία και οι πρακτικές δραστηριότητες που προτείνονται έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν
τους εκπαιδευτές να προωθήσουν μια διερευνητική προσέγγιση στη γνώση και να ενθαρρύνουν
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τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν, να ερευνήσουν το προτεινόμενο υλικό και να συμμετάσχουν
ενεργά για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ειδικότερα, η τελευταία ενότητα, παρέχει πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτή η ενότητα μπορεί
εξίσου να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων που δεν διαθέτουν το συγκεκριμένο
τεχνικό υπόβαθρο. Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις
στο σχεδιασμό των δικών τους δραστηριοτήτων Επαυξημένης Πραγματικότητας για να
υποστηρίξουν τα δικά τους μαθήματα.

Κατανομή χρόνου
Η συνολική διάρκεια του μαθήματος DESK είναι 68 ώρες, 48 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική. Η
προτεινόμενη κατανομή χρόνου είναι ενδεικτική. Οι εκπαιδευτές έχουν την δυνατότητα να
προγραμματίσουν τις συνεδρίες τους με βάση τις μαθησιακές στάσεις, τα ενδιαφέροντα και τις
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των καταρτιζόμενών τους.

Γλώσσες
Το μάθημα DESK διατίθεται σε 7 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τσέχικα
και Πολωνικά.

Αξιολόγηση
Κάθε ενότητα αξιολογείται με ένα τεστ πέντε ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που σχετίζονται με
το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας.

9

An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability
Αριθμός σχεδίου: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819

Περιγραφή της εργαλειοθήκης DESK
Εκπαιδευτικοί πόροι
Η Εργαλειοθήκη DESK περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν κατά
την υλοποίηση του σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί είναι:

Πνευματικό Προϊόν 1: Ανασκόπηση της
κατάστασης της Εκπαίδευσης σε σχέση με
τη χρήση της Επαυξημένης
Πραγματικότητας

Πνευματικό Προϊόν 2: Σύνοψη του
ερωτηματολογίου

Πνευματικό Προϊόν 2: Πρόγραμμα
μαθημάτων ψηφιακής εκπαίδευσης
ενηλίκων

Πνευματικό Προϊόν 3: Μελέτες
περιπτώσεων Επαυξημένης
Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων

Πνευματικό Προϊόν 4: Εργαλειοθήκη DESK
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Πνευματικό Προϊόν 5: Διαδικτυακός
οδηγός χρήσης της Εργαλειοθήκης του
DESK

Οι εκπαιδευτές καλούνται να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους αξιοποιώντας το
προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και να επιλέξουν ένα εκπαιδευτικό «μονοπάτι» ανάλογα με
τις ανάγκες των καταρτιζόμενων. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο
αποθετήριο του σχεδίου DESK. Για την υποστήριξη βασικών χρηστών έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο
που μπορούν να ακολουθήσουν ανάλογα με τις δεξιότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν.

Πρόγραμμα
μαθημάτων

Πλαίσιο

Μελέτες
περιπτώσεων

Βασικός χρήστης

Εργαλειοθήκη
DESK

Καταρτιζόμενος

Αποθετήριο

Προχωρημένος
χρήστης
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το πλαίσιο που αναπτύχθηκε προκειμένου οι εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευόμενοι να επιλέξουν τους
απαραίτητους πόρους του μαθήματος DESK ανάλογα με τις δεξιότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν βάσει του πλαισίου της ΕΕ για την
ψηφιακή ικανότητα (DigComp 2.0). Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στις ενότητες του μαθήματος DESK όπως περιγράφονται στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα DESK. Για παράδειγμα, η ένδειξη 2.1 αναφέρεται στο θέμα 1 της Ενότητας 2 του μαθήματος DESK. Οι μελέτες
περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν μπορούν να βρεθούν στην αποθετήριο. Επίσης, κάποιες από αυτές είναι ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό
υλικό. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αναφέρεται ως AR.

Δεξιότητες στην:

Επεξεργασία
δεδομένων

Ψηφιακή
επικοινωνία

Target Group

Εκπαιδευτές,
καταρτιζόμενοι,
ενδιαφερόμενοι,
Εκπαιδευτικοί
φορείς

Εκπαιδευτές,
καταρτιζόμενοι,
ενδιαφερόμενοι,
Εκπαιδευτικοί
φορείς

Learning Outcomes
‐ Να είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν μηχανές
αναζήτησης για την εύρεση
πληροφοριών
‐ Να είναι σε θέση να
αξιολογούν την αξιοπιστία
των διαδικτυακών
πληροφοριών
‐ Να είναι σε θέση να
ταξινομούν τις πληροφορίες
με μεθοδικό τρόπο
χρησιμοποιώντας αρχεία και
φακέλους
‐ Να είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν κοινά μέσα
βασικής ψηφιακής
επικοινωνίας
‐ Να είναι σε θέση να
εφαρμόζουν κανόνες
διαδικτυακής επικοινωνίας
(Netiquette)
‐ Να είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν βασικά

Resources / units / case studies
Μάθημα
DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

‐ Λήψη παραγγελίας
‐ Μηχάνημα αυτόματης πώλησης
Μελέτες
Περίπτωσης εισιτηρίων
‐ αυτές που περιλαμβάνονται στις
ΕπΠ
αντίστοιχες ενότητες

Μάθημα
DESK

Evaluation

Η αξιολόγηση της
ενότητας
βασίζεται σε ένα
κουίζ πολλαπλών
επιλογών

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3

‐ Αποστολή μηνυμάτων Gmail
Μελέτες
Περίπτωσης ‐ αυτές που περιλαμβάνονται στις
αντίστοιχες ενότητες
ΕπΠ

Η αξιολόγηση της
ενότητας
βασίζεται σε ένα
κουίζ πολλαπλών
επιλογών

Μάθημα
DESK

Η αξιολόγηση της
ενότητας

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3
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Ψηφιακή
δημιουργία
περιεχομένου

Ψηφιακή
ασφάλεια
πληροφοριών

Εισαγωγή στην
επαυξημένη
πραγματικότητα

Εκπαιδευτές,
καταρτιζόμενοι,
ενδιαφερόμενοι,
Εκπαιδευτικοί
φορείς

Εκπαιδευτές,
καταρτιζόμενοι,
ενδιαφερόμενοι,
Εκπαιδευτικοί
φορείς

Εκπαιδευτές,
καταρτιζόμενοι,
ενδιαφερόμενοι,
Εκπαιδευτικοί
φορείς

εργαλεία για τη δημιουργία
περιεχομένου σε
διαφορετικές μορφές

‐ Να είναι σε θέση να
περιγράφουν μερικές από τις
απειλές που αντιμετωπίζουν
οι ενήλικες στον ψηφιακό
κόσμο
‐ Να είναι σε θέση να
περιγράφουν ποια είναι τα
προσωπικά δεδομένα
‐ Να είναι σε θέση να
περιγράφουν τις άδειες
Creative Commons
‐ Να είναι σε θέση να
κατανοούν τον ορισμό της
ΕπΠ (AR), τις έννοιες, το υλικό
και το λογισμικό
‐ Να είναι σε θέση να
δημιουργούν βασικά
παραδείγματα εφαρμογής
ΕπΠ

Μελέτες
‐ Completing a CV
Περίπτωσης ‐ αυτές που περιλαμβάνονται στις
ΕπΠ
αντίστοιχες ενότητες
Μάθημα
DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3

Μελέτες
‐ αυτές που περιλαμβάνονται στις
Περίπτωσης
αντίστοιχες ενότητες
ΕπΠ

Μάθημα
DESK

βασίζεται σε ένα
κουίζ πολλαπλών
επιλογών

Η αξιολόγηση της
ενότητας
βασίζεται σε ένα
κουίζ πολλαπλών
επιλογών

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

‐ ATM τράπεζας
‐ Μηχάνημα αυτόματης πώλησης
εισιτηρίων
Μελέτες
‐ Κοινή χρήση ποδηλάτου
Περίπτωσης
‐ Λήψη παραγγελίας
ΕπΠ
‐ Ηλεκτρονική μηχανή
‐ Κιόσκι εκτύπωσης φωτογραφιών

Η αξιολόγηση της
ενότητας
βασίζεται σε ένα
κουίζ πολλαπλών
επιλογών
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Σχετικά με την εκπαιδευτική πλατφόρμα DESK
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα DESK (http://desklms.e‐
sl.gr/) είναι μια πλατφόρμα Moodle που δημιουργήθηκε
από τους εταίρους του σχεδίου DESK. Είναι δωρεάν και
χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού
υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου
αυτού. Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές και σε
όλους τους ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν /
ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα DESK:







Τι είναι το Moodle;
Το Moodle είναι ελεύθερο
λογισμικό διαχείρισης
μαθημάτων, ένα σύστημα
διαχείρισης μάθησης (Learning
Management System, LMS).
Δημιουργήθηκε το 1999 από
τον Αυστραλό Martin
Dougiamas ως τμήμα του PhD
του. Χρησιμοποιείται κύριως
για τις ανάγκες της ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.

είναι προσβάσιμη μέσω οποιουδήποτε
προγράμματος περιήγησης ιστού
είναι εύκολη στη χρήση από τους τελικούς
χρήστες. Δεν υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένες
https://el.wikipedia.org/wiki/Moodle
τεχνικές γνώσεις
διαθέτει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που
προσαρμόζεται στις οθόνες οποιουδήποτε είδους συσκευών όπως υπολογιστές, tablet και
smartphone
είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα DESK
Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ακολουθώντας
τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα:
Εισέρχεστε στον ιστότοπο: http://desklms.e‐sl.gr/
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2ο Βήμα:
Κάντε κλικ στο κουμπί «Login» για να ανοίξετε τη φόρμα σύνδεσης.

3ο Βήμα:

2
1

1. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ποτέ λογαριασμό, μπορείτε να το κάνετε δωρεάν. Για να
δημιουργήσετε λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί “CREATE AN ACCOUNT” και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
2. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί “LOG IN”, εισαγάγετε το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το κουμπί “login”.

Πιθανά προβλήματα
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τους εταίρους του σχεδίου DESK
χρησιμοποιώντας το email: euprojects@e‐sl.gr
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4ο Βήμα:
Μπράβο! Τώρα έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας. Στην κύρια σελίδα, μπορείτε να περιηγηθείτε
στον ιστότοπο.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά βασικά χαρακτηριστικά:
Το προφίλ σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ σας από το μενού χρήστη πάνω δεξιά. Είναι το
σημείο όπου βλέπετε το όνομά σας και ένα βέλος. Κάντε κλικ εκεί στο βέλος για να ανοίξετε ένα
πτυσσόμενο μενού. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Προφίλ» θα εμφανιστούν άλλες επιλογές, όπως
μια λίστα μαθημάτων, οποιεσδήποτε καταχωρήσεις φόρουμ και ιστολογίου και ένας σύνδεσμος για
την επεξεργασία του προφίλ σας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 1.

1

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Οι ειδοποιήσεις και τα μηνύματά σας
Ο ιστότοπος μπορεί να σας ειδοποιεί όταν έχετε νέα μηνύματα από τον εκπαιδευτή σας και άλλους
συμμετέχοντες. Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις στο φόρουμ ή
εργασίες σας που βαθμολογήθηκαν και άλλα.
Μπορείτε να λάβετε αυτές τις ειδοποιήσεις μέσω email ή αναδυόμενων παραθύρων και μπορείτε
να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο τις λαμβάνετε από το μενού χρήστη επιλέγοντας Preferences >
Message preferences. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της δυνατότητας Messaging για να μάθετε
περισσότερα2.

2

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Το μάθημα DESK
Το μάθημα DESK εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο
μάθημα DESK κάνοντας κλικ στο βέλος για να ανοίξετε ένα πτυσσόμενο μενού και να επιλέξετε τη
γλώσσα που προτιμάτε.

Ο πίνακας ελέγχου σας
Κάθε χρήστης έχει το δικό του πίνακα ελέγχου που μπορεί να προσαρμόσει. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.moodle.org/38/en/Dashboard#About_the_Dashboard
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Πώς να ενεργοποιήσετε περιεχόμενο επαυξημένης πραγματικότητας
Το μάθημα DESK έχει αναπτυχθεί για την προώθηση της μάθησης μέσω της ενσωμάτωσης
περιεχομένου Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕπΠ). Η χρήση της ΕπΠ έχει τη δυνατότητα να
εμπλουτίσει και να ενισχύσει την απόκτηση γνώσεων, αποδεικνύοντας τον θετικό αντίκτυπο της
τεχνολογίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Κατά την μελέτη των ενοτήτων του μαθήματος DESK οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι θα
συναντήσουν εικονίδια με κώδικα Zap (Zapcodes). Για να μπορούν να ενεργοποιήσουν το
περιεχόμενο ΕπΠ, τα Zapcodes πρέπει να σαρωθούν μέσω έξυπνου κινητού (smartphone)
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Zappar.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Zappar με το smartphone σας
Το Zappar είναι μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά που σας επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο
ΕπΠ απλώς σαρώνοντας το Zapcode με το smartphone σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


Στο έξυπνο τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στο Play Store ( ) ή στο App Store (
),
αναζητήστε την εφαρμογή Zappar και επιλέξτε download. Εναλλακτικά, μπορείτε να
σαρώσετε το κατάλληλο QR εικονίδιο παρακάτω.



Το παρακάτω εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη του smartphone σας.
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Ανοίξτε την εφαρμογή Zappar, δείξτε με την κάμερα του κινητού σας πάνω
από το εικονίδιο Zapcode και σαρώστε το από την αρχική οθόνη της
εφαρμογής μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Σιγουρευτείτε ότι
η κάμερα του smartphone σας δείχνει πάνω στο εικονίδιο Zapcode.



Τώρα μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο.



Εάν θέλετε να σαρώσετε άλλο εικονίδιο Zapcode, πατήστε την εικόνα που
δείχνει ένα μάτι στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης του κινητού σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για να δοκιμάσετε την εφαρμογή Zappar, σαρώστε το εικονίδιο Zapcode που
φαίνεται παρακάτω. Θα γνωρίσετε τους εταίρους του σχεδίου DESK.

Αν το κάνετε σωστά, η οθόνη του κινητού σας θα είναι όπως στην εικόνα
παρακάτω:
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Χρήσιμες πληροφορίες για την προσπέλαση του μαθήματος DESK
Πώς να μεταφράσετε μια ιστοσελίδα στο Chrome
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν σαρώσετε έναν εικονίδιο Zapcode, ίσως θα συναντήσετε μια
ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα. Το Chrome θα σας βοηθήσει να μεταφράσετε τη συγκεκριμένη
σελίδα3.



Στο κάτω μέρος, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφράσετε τη σελίδα σας.
Το Chrome θα μεταφράσει αυτήν την ιστοσελίδα σε αυτή τη γλώσσα.

Εάν δεν βρείτε τη Μετάφραση στο κάτω μέρος μιας σελίδας, τότε:



Στο iPhone ή στο iPad σας, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome
Κάτω δεξιά, πατήστε Περισσότερα …> Μετάφραση.

Πώς να αλλάξετε τους υπότιτλους σε ένα βίντεο YouTube
Όλα τα βίντεο που περιλαμβάνονται στο μάθημα DESK διαθέτουν υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες
των εταίρων του σχεδίου DESK. Σε αυτά τα βίντεο είτε ο κάτοχος έχει προσθέσει τους υπότιτλους
είτε η εφαρμογή YouTube τους προσθέτει αυτόματα.4
Για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα υπότιτλων:




Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
Κάντε κλικ στην επιλογή Υπότιτλοι/CC.
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι.

Εάν η γλώσσα δεν εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή υπότιτλοι( Subtitles)/CC:



3
4

Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη μετάφραση.
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι.

https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0
https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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Μεταφορά της πρακτικής της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε άλλους
τομείς της εκπαίδευσης
Το σχέδιο DESK επικεντρώνεται στη χρήση της ΕπΠ για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
καταρτιζόμενων. Ωστόσο, η ΕπΠ μπορεί να υπηρετήσει εξίσου και άλλους τομείς της εκπαίδευσης
δημιουργώντας νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Επιπλέον, όπως προέκυψε κατά το ερευνητικό στάδιο
του σχεδίου, η ΕπΠ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης
της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης στους ενήλικες αλλά
και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Επομένως, η εμπειρία που αποκτήθηκε από το σχέδιο DESK
μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα πεδία και τομείς της εκπαίδευσης.

Αξιοποιώντας την Επαυξημένη Πραγματικότητα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας /
μαθήματος
Η ΕπΠ μπορεί να υπηρετήσει μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων και να ενισχύσει την συμμετοχή
των εκπαιδευομένων αλλά και την αποτελεσματικότητα στη μάθησής τους. Ωστόσο, οι ακόλουθες
πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εισαγωγή της ΕπΠ σε μια συνεδρία / μάθημα.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εμπειριών Επαυξημένης Πραγματικότητας
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός συνίσταται στην ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων και
τεχνολογιών μάθησης που εξυπηρετούν τα στοχευμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τις
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εμπειριών ΕπΠ
που θα ενσωματωθούν σε εκπαιδευτικές συνεδρίες ή μαθήματα θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους
εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται
στις εμπειρίες ΕπΠ θα πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της συνεδρίας ή του μαθήματος. Ως
εκ τούτου, πριν από τη δημιουργία μιας εμπειρίας ΕπΠ πρέπει να προετοιμαστούν:
‐
‐
‐
‐

Ένα σενάριο
Μία εικόνα παρακολούθησης (tacker image) που θα περιέχει το εικονίδιο που θα σαρωθεί
Το κείμενο που θα ενσωματωθεί
Οι φωτογραφίες που θα ενσωματωθούν

Προετοιμασία
Για να αποφευχθούν τεχνικές δυσκολίες που εμποδίζουν την επιτυχή ενσωμάτωση των εμπειριών
ΕπΠ κατά τη διάρκεια των συνεδριών / μαθημάτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα
βήματα:


Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει λήψη της επιλεγμένης εφαρμογής ΕπΠ στα smartphone των
καταρτιζομένων / μαθητών
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Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες εικόνες παρακολούθησης (tracker
images).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή του μαθήματος
Κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικό να επιτρέψετε σε όλους τους εκπαιδευόμενους /
μαθητές να έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενο ΕπΠ που εμφανίζεται μέσω των συσκευών τους.
Αυτή η αλληλεπίδραση θα αυξήσει τόσο το μαθησιακό αποτέλεσμα όσο και την αποδοχή της
τεχνολογίας της ΕπΠ.

Αξιολόγηση
Μόλις οι εκπαιδευόμενοι ή οι μαθητές βιώσουν μια συνεδρία ή ένα μάθημα αξιοποιώντας εμπειρίες
ΕπΠ, είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτή να αξιολογήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάποια από
τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να αξιολογηθούν περιγράφονται παρακάτω:






Παρουσίασε ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα η ενσωμάτωση της εμπειρίας ΕπΠ
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή του μαθήματος;
Η ενσωμάτωση εμπειριών ΕπΠ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή του μαθήματος βοήθησε
τους καταρτιζόμενους / μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο που διδάχθηκε;
Η ενσωμάτωση εμπειριών ΕπΠ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή του μαθήματος βοήθησε
τους καταρτιζόμενους / μαθητές να μάθουν “πώς να μάθουν”;
Προώθησε η χρήση της τεχνολογίας της ΕπΠ την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων /
μαθητών;
Η χρήση της τεχνολογίας ΕπΠ δημιούργησε κίνητρα για υψηλότερες προσδοκίες και ενίσχυσε
το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων / μαθητών;
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DESK PARTNERS

Κωδικός σχεδίου: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
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αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

